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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 september 2021 beretts tillfälle att 

avge yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om 

konsumentkrediter (COM [2021] 347 final). 

Med undantag för de synpunkter som lämnas nedan har Advokatsamfundet ingen 

erinran mot innehållet i det förslag till nytt direktiv som lämnas. 

I artikel 37 i förslaget föreskrivs att andra institut än kreditinstitut måste omfattas av 

lämpliga förfaranden för godkännande, registrering och tillsyn. Förslaget innehåller 

dock inte några sådana undantagsregler från tillståndsplikt som idag återfinns i 2 kap. 

3 § 2–7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, se även 1 kap. 5 § 2 lagen 

(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.  

Syftet med nu gällande undantag är att tillståndsplikt inte ska föreskrivas för 

verksamheter som typiskt sett inte är lån lämnat eller förmedlat av ett finansiellt 

företag. Det innebär t.ex. att ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med 

avsättning av tjänster som erbjuds, eller varor som framställs eller säljs, av företaget 

eller inom en koncern, undantas från tillståndsplikt, se prop. 2013/14:107 s. 45.  

Enligt Advokatsamfundet saknas skäl att föreskriva särskilda förfaranden för 

godkännande, registrering och tillsyn för sådana aktörer som idag, med stöd av angivna 

undantag, inte står under tillsyn av Finansinspektionen. Det bör anses vara tillräckligt 
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att dessa aktörer, som idag, är skyldiga att följa reglerna avseende konsumentkrediter 

och att dessa övervakas av Konsumentverket. Direktivet bör därför kompletteras med 

ytterligare undantag från tillämpningsområdet i artikel 2. 

I förslaget återfinns inte några särskilda regler som skulle möjliggöra för kreditgivare 

eller kreditförmedlare att utifrån principen om hemlandstillsyn bedriva 

gränsöverskridande verksamhet utan krav på tillstånd i något annat land inom EU eller 

EES. Enligt Advokatsamfundet bör denna möjlighet införas, när ett tillståndsförfarande 

nu föreslås att införas. Möjligheten för aktörer att kunna erbjuda sina tjänster i andra 

länder utan att behöva söka ett tillstånd i varje land, skulle öka konkurrensen och 

kunna påverka möjligheterna för konsumenter att erhålla mer kostnadseffektiva 

krediter.  
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